Avtale om smittevern ved booking av omvisning på Popsenteret
Alle skal føle seg trygge på at pålegg, råd og anbefalinger følges og at omvisningen på Popsenteret
gjennomføres i en sikker og likevel inspirerende ramme. Denne avtalen beskriver nødvendige
smitteverntiltak. Popsenteret som ansvarlig arrangør legger til rette for at nødvendige tiltak
gjennomføres, mens besøkende grupper selv er ansvarlig for at hver og en overholder smittevernregler
listet under.
POPSENTERETS ANSVAR



Alle utsatte flater og berøringspunkter blir rengjort hyppig.
Tydelig skilting og oppmerking av avstand etter råd og anbefalinger fra helsemyndighetene.





Hvor man skal stå/sitte underveis i omvisningen er tydelig markert
Stasjoner med hånddesinfiseringsmiddel står ved inngang til museet og i etasjene oppover.
Grupper gjøres oppmerksom på at man ikke benytter seg av touchskjermer eller tar på
gjenstander, samt regel om en meters avstand og «enveiskjøring» i museet.
Maks antall besøkende samtidig er kraftig redusert og alt besøk blir koordinert slik at man unngår
trengsel og tett kontakt med andre besøkende.
Alle ansatte gruppen møter under sitt besøk er friske og symptomfrie.
Popsenteret forbeholder seg retten til å sende hjem deltagere som ikke overholder smittevernreglene
eller viser symptomer på stedet.





GJESTENES ANSVAR
Som ansvarlig for gruppen som kommer på omvisning må du sørge for:
 å oversende oppdatert liste en dag før besøket med oversikt over alle deltagere på den aktuelle
omvisningen, med navn, mobilnummer og e-post.
(Skolegrupper sender liste med navn på alle deltakere, samt kontaktinformasjon til ansvarlig voksen.)
 at deltagere med forkjølelses-symptomer holder seg hjemme.
 at personer som ikke inngår i samme husstand/kohort holder minst en meters avstand til hverandre.
 at alle deltagere praktiserer god håndhygiene.
 at oppgitt maksantall for omvisningen ikke overskrides.
 varsle alle deltagere og Popsenteret dersom noen av deltagerne i ettertid får påvist smitte av
covid-19. Varsling foretas i samråd med helsemyndighetene.
https://www.fhi.no/sv/melding-og-varsling/



sette seg inn i overnevnte smittevernregler og å påse at deltagerne er informert om, og overholder
disse.

Vennligst send følgende sjekkliste til alle som skal delta på omvisningen. Om noen svarer JA på ett
eller flere av punktene skal de holde seg hjemme:
1. Har du symptomer som halsvondt, feber, forkjølelse eller lett hoste? JA / NEI
2. Bor du i samme husstand som en person som er bekreftet smittet eller sannsynlig syk
med covid-19? JA /NEI
3. Har du i løpet av de siste 14 dagene hatt mindre enn 2 meters avstand i mer enn 15
minutter sammenhengende med en som er bekreftet syk med covid-19? JA/ NEI
4. Er du i karantene grunnet covid-19? JA / NEI

5. Har du i løpet av de siste 14 dagene hatt direkte fysisk kontakt med en som er
bekreftet syk med covid-19? JA /NEI
Vi tar din sikkerhet på alvor og våre ansatte følger til enhver tid oppdatert smittev ernplan. Vi gjør
oppmerksom på at så lenge det er en pågående pandemi vil det alltid være en risiko for smitte ved
ansamlinger av mennesker. Vi på Popsenteret oppfordrer til å laste ned appen SMITTESTOPP
utarbeidet av og for FHI, for hjelp til smittesporing dersom uhellet er ute.

